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Bank Pekao SA wdraża oprogramowanie Quest Software
Bank Pekao SA, największy bank w Polsce, zakupił oprogramowanie Quest Software do zarządzania
środowiskiem Active Directory: Quest Recovery Manager for Active Directory. Umowa zawarta
w styczniu br. obejmuje zakup licencji, instalację oprogramowania oraz szkolenia dla użytkowników.
Recovery Manager

pozwoli

zautomatyzować

i

usprawnić

czynności

związane

z szybkim

odzyskiwaniem utraconych danych oraz umożliwi przeprowadzanie szczegółowego raportowania
środowiska Active Directory (AD) w Banku Pekao SA. Oprogramowanie zostało wdrożone w ciągu
miesiąca od daty zakupu.
Zakupiony przez Bank Quest Recovery Manager for Active Directory umożliwia odzyskiwanie
utraconych danych środowiska AD w trybie online i bez powodowania przestojów w pracy
użytkowników. Pozwala także na przyspieszenie i usprawnienie przeprowadzania backup’u
środowiska AD, zapewniając przy tym ciągłą dostępność bieżących danych oraz oferując możliwość
współpracy z infrastrukturą tworzącą kopie bezpieczeństwa. Ponadto oferuje przeprowadzanie
szczegółowego raportowania całego środowiska Active Directory, w tym śledzenie zmian obiektów
i atrybutów, co wpływa na przeprowadzanie dokładniejszego i efektywniejszego odzyskiwania danych.
Recovery Manager for AD jest jedynym na rynku narzędziem, które oferuje kompleksowe
zarządzanie odzyskiwaniem danych w środowisku Active Directory: odtwarzanie utraconych obiektów
i atrybutów w trybie online, archiwizację, a także przeprowadzanie pełnego backup’u. Na całym
świecie już ponad 10 milionów kont użytkowników jest zarządzanych za pomocą specjalistycznych
narzędzi dla Active Directory oferowanych przez Quest Software.

Bank Pekao SA działa od 79 lat i jest największym bankiem Europy Środkowej pod względem kapitalizacji
rynkowej. Jest największy w Polsce pod względem wysokości aktywów, kredytów, depozytów i produktów
inwestycyjnych. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1 041 placówek w całym kraju) oraz siecią
ponad 3 000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 17 000 w całej Europie. Bank Pekao SA ma ponad 5 milionów
klientów, a w swoim dorobku wiele nagród, m.in. dwukrotnie zdobył tytuł Best Bank in Poland w roku 2005 i 2007
przyznawany przez magazyn „Euromoney", nagrody Best Foreign Exchange Provider 2008 oraz Best Trade
Finance Provider Poland 2008 magazynu Global Finance, Ruban D’Honneur w kategorii The CMS Business of
the Year w ramach European Business Awards 2008, Best Emerging Market Bank in Poland 2006 magazynu
„Global Finance” oraz Bank of the Year 2004 in Poland magazynu „The Banker”. Pekao SA należy do Grupy
UniCredit, która jest obecna w 22 krajach, zatrudnia 180 tys. osób i obsługuje ponad 40 mln klientów w ponad
10 300 placówkach.
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Quest Software jest producentem oprogramowania do zarządzania wydajnością aplikacji, bazami danych oraz
infrastrukturą IT. Posiada w swojej ofercie 160 produktów, które firmom i organizacjom na całym świecie
pomagają w osiągnięciu większej wydajności i efektywności z aplikacji, baz danych, infrastruktury Windows
i środowisk wirtualnych. Firma powstała w 1987 r., a od 1998 r. notowana jest na giełdzie NASDAQ. W 2008 r.
obroty firmy wyniosły 735,4 mln USD.
Produkty Quest Software były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane zarówno przez ekspertów branży IT, jak
i użytkowników. Firma otrzymała dwukrotnie (w 2004 r. i 2007 r.) tytuł Partnera Roku Microsoft: “Microsoft
Global Independent Software Vendor (ISV) Partner of the Year”.
Quest Software dostarcza oprogramowanie narzędziowe do ponad 100 000 klientów na całym świecie, w tym do
75% firm z listy Fortune 500. Wśród odbiorców rozwiązań Quest Software w Polsce, jak i na świecie, znajdują się
firmy działające w znaczących sektorach gospodarki, instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne i instytucje
rządowe. W Polsce produkty Quest Software dostępne są od 2001 r. Od 2004 r. wyłącznym przedstawicielem
Quest Software w Polsce jest firma Quest-Dystrybucja Sp. z o.o.
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